
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hipertensi telah menjadi penyebab kematian yang utama dari 57,356 

penduduk Amerika, atau lebih dari 300,000 dari 2.4 milyar total penduduk dunia 

pada tahun 2005. Selebihnya, kematian yang disebabkan oleh hipertensi 

meningkat sebanyak 25.2% dari tahun 1995 ke tahun 2005 (Aronow et al., 2011). 

Penyakit kardiovaskuler menjadi penyebab utama kematian yang terjadi di Brazil 

dengan hipertensi sebagai penyebab terbanyak (Fuchs et al., 2011). Sedangkan di 

Indonesia, sebesar 15 juta penduduk diperkirakan menderita hipertensi, dan 

sebanyak 6-15% ditemukan pada orang dewasa (Bustan, 2007). 

Seseorang dikatakan hipertensi ditandai dengan tekanan darah               

≥140/90 mmHg pada seseorang yang tidak sedang mengkonsumsi obat anti 

hipertensi (Depkes RI, 2006). Pengobatan hipertensi bertujuan mendapatkan 

target tekanan darah dalam rentang yang normal, yaitu ≤140/90 mmHg pada 

berbagai kondisi pasien (Kabo, 2011). Khusus pasien hipertensi dengan diabetes 

mellitus dan penyakit ginjal, tekanan yang dicapai adalah ≤130/80 mmHg 

(Chobanian et al., 2003). Menurut McGowan (2001), terapi non farmakologis 

yang dilakukan pada pasien hipertensi kerap tidak cukup bagi banyak orang, 

sehingga diperlukan terapi farmakologis menggunakan obat penurun tekanan 

darah. 

Obat merupakan pilihan utama dalam dalam perawatan penderita tekanan 

darah tinggi (Semple, 1995). Setiap peresepan obat perlu dipertimbangkan 

mengenai karakter dan kondisi setiap pasien. Hal ini berkaitan dengan filosofi 

ketepatan pemilihan obat (Kabo, 2011). Ketepatan pemilihan obat ini bertujuan 

agar penggunaan obat sebagai tanggung jawab bersama dapat menghasilkan 

outcome yang optimal (Kusumadewi, 2011). 

Outcome terapi merupakan hasil intervensi yang diberikan oleh sistem 

kesehatan, fasilitas dan tenaga medis kepada mereka yang menjadi sasaran 

intervensi (WHO, 2013). Penurunan tekanan darah dapat dilihat sebagai salah satu 
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parameter primer untuk menentukan keberhasilan terapi hipertensi (Fuchs et al., 

2011). Hubungan terlihat nyata antara tekanan darah dengan kejadian 

kardiovaskuler. Setiap peningkatan tekanan darah sebesar 20/10 mmHg dapat 

meningkatkan resiko kejadian kardiovaskuler dua kali lipat (Nafrialdi, 2007). 

Hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Daerah Surakarta periode 

September-Oktober tahun 2010, menunjukkan bahwa pasien mendapatkan 

pengobatan dengan tepat sebesar 18 pasien (78,26%), tepat pasien sebesar 18 

pasien (78,26%), tepat takaran sebesar 43 obat (72,88%), dan tepat frekuensi 

sebesar 38 obat (64,41%) (Rahmawati, 2011). Sedangkan penelitian yang 

dilakukan pada tempat yang berbeda, yaitu di Instalasi Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Moewardi Surakarta periode Januari-Juli tahun 2009 menunjukkan 

bahwa 79,63% pengobatan terhadap pasien hipertensi telah memenuhi syarat 

ketepatan pemilihan obat yang sesuai dengan standar yang digunakan (Qashdina, 

2010). 

Data rekam medis pasien rawat jalan berisi identitas pasien, pemeriksaan 

fisik, diagnosis/ masalah, tindakan/ pengobatan, dan pelayanan lain yang telah 

diberikan kepada pasien (Sjamsuhidajat dan Sabir, 2006). Selain membahas 

evaluasi ketepatan pemilihan obat, penelitian ini juga dikembangkan kepada 

outcome terapi yang dilihat dari catatan tekanan darah pasien untuk menilai 

keberhasilan terapi yang diberikan. Penilaian ketepatan pemilihan obat dilihat dari 

tepat pasien, obat, dan dosis yang diberikan. Sedangkan penilaian terhadap 

outcome terapi dilihat dari catatan tekanan darah pasien selama menjalani 

pengobatan. 

Penelitian dilakukan terhadap pasien hipertensi yang menjalani 

pengobatan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi. Pemilihan 

tempat penelitian tersebut karena Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi 

merupakan rumah sakit umum daerah terbesar di daerah Surakarta dan banyak 

dijadikan sebagai pusat tujuan pelayanan kesehatan terutama pasien penyakit 

dalam. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah pemilihan obat pada pasien hipertensi rawat jalan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. Moewardi tahun 2013 sudah tepat dengan standar yang 

digunakan yaitu The Sevent Report of The Joint National Committee on 

Prevention, Detection and Treatment of High Blood Pressure (JNC VII) 2003? 

2. Bagaimana outcome terapi pada pasien hipertensi rawat jalan selama dilakukan 

pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi tahun 2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengevaluasi ketepatan pemilihan obat pada pasien hipertensi rawat 

jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi tahun 2013 berdasarkan 

standar yang digunakan yaitu The Sevent Report of The Joint National 

Committee on Prevention, Detection and Treatment of High Blood Pressure 

(JNC VII) 2003. 

2. Untuk mengetahui outcome terapi pada pasien hipertensi rawat jalan selama 

dilakukan pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi tahun 

2013. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Definisi Hipertensi 

Hipertensi merupakan kondisi medis kronis dimana tekanan darah 

mengalami peningkatan di atas tekanan darah yang disepakati normal (Kabo, 

2011). Keadaan tersebut ditandai dengan tekanan darah yang sama atau melebihi 

140 mmHg sistolik dan sama atau melebihi 90 mmHg diastolik pada seseorang 

yang tidak sedang mengkonsumsi obat anti hipertensi (Depkes RI, 2006). Tekanan 

darah sistolik diartikan sebagai keadaan jantung pada saat memompa darah, 

sedangkan saat jantung berelaksasi disebut tekanan darah diastolik (Murtagh, 

2003). 
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2. Klasifikasi Hipertensi 

Hipertensi menurut The Sevent Report of The Joint National Committee on 

Prevention, Detection and Treatment of High Blood Pressure (JNC VII) (2003) 

diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu normal, prehipertensi, hipertensi stage 1, 

dan hipertensi stage 2 (Chobanian et al., 2003). 
Tabel 1. Klasifikasi Tekanan Darah Berdasarkan The Joint National Committee on 

Prevention, Detection and Treatment of High Blood Pressure (JNC) VII 
Klasifikasi TD Sistolik (mmHg) TD Diastolik (mmHg) 

Normal < 120 < 80 
Prehipertensi  120 – 139 80 – 89  
Hipertensi stage 1 140 – 159  90 – 99  
Hipertensi stage 2 ≥ 160 ≥ 100 

Hipertensi menurut etiologi, dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:  

a. Hipertensi primer merupakan kasus yang paling banyak terjadi pada 95% 

pasien. Penyebab hipertensi jenis ini belum diketahui secara pasti (Tjay & 

Rahardja, 2002).  

b. Hipertensi sekunder merupakan hipertensi akibat dari penyakit komorbid atau 

obat-obat tertentu yang dapat meningkatkan tekanan darah (Depkes RI, 2006). 

Kelompok ini antara lain hipertensi akibat penyakit ginjal (hipertensi renal), 

hipertensi endokrin, kelainan saraf pusat, dan obat (Nafrialdi, 2007). 

3. Gejala Hipertensi 

Menurut Dipiro et al., (2008) kelainan hipertensi tidak  menunjukkan gejala 

yang spesifik. Hipertensi primer tanpa komplikasi biasanya memperlihatkan 

gejala umum hipertensi (sakit kepala, pusing, tinitus, dan pingsan) yang hampir 

sama dengan kebanyakan orang normotensi (Gray et al., 2006). Sedangkan pada 

hipertensi sekunder keluhan dapat mengarah ke penyakit penyebabnya (Kabo, 

2011). 

4. Tatalaksana Hipertensi 

Penatalaksanaan terapi pada pasien hipertensi dapat dilakukan melalui dua 

cara, yaitu: 

a. Terapi Non Farmakologi 

Pasien dengan hipertensi melakukan terapi non farmakologi berupa 

modifikasi gaya hidup, menjaga pola makan, diet rendah garam, aktivitas fisik, 

dan menghindari konsumsi alkohol (Chobanian et al., 2003). Perubahan pola 
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Gambar 1: Algoritme terapi hipertensi (Dipiro et al., 2008) 

hidup seperti di atas dapat dicoba sampai 12 bulan untuk hipertensi stage 1 tanpa 

faktor resiko dan tanpa target organ damage. Hipertensi yang disertai kelainan 

penyerta (compelling indications) seperti gagal jantung, paska infark miokard, 

penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, dan riwayat penyakit stroke, terapi 

farmakologi dimulai dari hipertensi stage 1 (Nafrialdi, 2007). 

b. Terapi Farmakologi 

Menurut McGowan (2001), terapi non farmakologis yang dilakukan pada 

pasien hipertensi kadang tidak cukup, sehingga diperlukan terapi farmakologis 

menggunakan obat penurun tekanan darah. Terapi menggunakan obat merupakan 

pilihan utama dalam perawatan penderita tekanan darah tinggi (Semple, 1995). 

Pengobatan hipertensi berdasarkan kepada: 

 
 
Pemberian obat secara bertahap merupakan cara yang biasa digunakan 

untuk pasien hipertensi. Obat yang diberikan pada terapi awal adalah obat dengan 

dosis terendah dan bertahap ditingkatkan. Hal ini tergantung pada respon pasien 

terhadap terapi, biasanya dengan membiarkan 4 minggu untuk melihat efek (Gray 

et al., 2006). 
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5. Pemilihan Obat Anti Hipertensi 

Pemilihan obat adalah memilih obat yang sesuai dengan yang dibutuhkan 

pasien, disesuaikan dengan jumlah kunjungan pasien, pola penyakitnya, 

formularium serta buku standar diagnosis dan terapi (Kusumadewi, 2011). WHO 

(1985) mendefinisikan pemilihan obat atas dasar pengobatan rasional apabila 

pasien menerima obat sesuai dengan kebutuhan klinis, dosis, dan rentang waktu 

dengan harga terendah (WHO, 2002). Pemilihan obat atau kombinasi yang cocok 

bergantung pada keparahan penyakit dan respon pasien terhadap obat-obat anti 

hipertensi (IONI, 2008). Pemilihan obat pada pasien hipertensi dengan penyakit 

lain yang menyertai didasarkan pada: 

Tabel 2. Petunjuk pemilihan obat untuk pasien hipertensi dengan indikasi komplikasi 

Indikasi komplikasi* Obat yang direkomendasikan 
Diuretik BB ACEI ARB CCB Aldo ANT

Gagal jantung   
Paska infark miokard   
Resiko tinggi penyakit koroner   
Diabetes mellitus   
Gagal ginjal kronik   
Pencegahan stroke  
berulang       

Keterangan: 
∗ Obat anti hipertensi untuk indikasi komplikasi didasarkan pada manfaat dari outcome studies atau pedoman 

klinis yang ada; indikasi komplikasi dimanajemen secara paralel sesuai dengan tekanan darahnya. 
∗ Kondisi uji klinis yang telah menunjukkan manfaat dari kelas tertentu obat antihipertensi 

 
6. Penggolongan Obat Anti Hipertensi 

Terdapat 5 golongan obat yang bekerja sebagai obat penurun tekanan darah, 

yaitu Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI), Angiotensin Receptor 

Blocker (ARB), Beta Blocker (BB), Calcium Channel Blocker (CCB), dan 

diuretik tipe tiazid (Chobanian et al., 2003). 

a. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI) 

Obat-obat golongan ini mengurangi tekanan darah dengan cara menurunkan 

tahanan pembuluh darah tepi. Secara umum ACEI dibedakan atas dua kelompok, 

yaitu: 

1) Yang bekerja langsung, contohnya kaptopril dan lisinopril; dan 

2) Prodrug, contohnya enalapril, kuinapril, perindopril, ramipril, silazapril, 

benazepril, dan fosinopril, di mana obat ini dalam tubuh kemudian diubah 



7 
 

menjadi bentuk aktif yaitu berturut-turut enalaprilat, kuinaprilat, perindoprilat, 

ramiprilat, silazaprilat, benazeprilat, dan fosinoprilat (Nafrialdi, 2007). 

Penghambat ACE biasanya dapat menyebabkan batuk kering iritatif (Gray 

et al., 2006). Hal ini disebabkan karena selain mengubah angiotensin I menjadi 

angiotensin II, ACE juga menghambat katabolisme kinin menjadi bradikinin. 

Sehingga dengan adanya penghambat ACE, konsentrasi bradikinin meningkat dan 

menyebabkan efek batuk kering (Kabo, 2011). 

b. Angiotensin Receptor Blocker (ARB) 

Sama seperti ACEI, obat golongan ARB bekerja dengan mempengaruhi 

sistem renin-angiotensin, yaitu dengan menghambat aktifitas angiotensin II 

terhadap reseptor (Nugroho, 2012). Angiotensin II merupakan vasokonstriktor dan 

pemacu produksi aldosteron. Ketika terikat pada reseptor angiotensin II, obat 

golongan ARB dapat meminimalkan produksi aldosteron dan menyebabkan 

vasodilatasi (Gray, 2006). Contoh obat dari golongan ini adalah losartan, 

valsartan, irbesartan, dan candesartan (Nafrialdi, 2007). 

c. Beta Blocker (BB) 

Mekanisme utama dari obat ini adalah anti adrenergik dengan jalan 

penempatan bersaing reseptor β-adrenergik. Dalam sistem kardioselektifitas, obat 

golongan BB menggunakan reseptor  β1 dengan penurunan tekanan darah tanpa 

menimbulkan penciutan bronchia dan pembuluh perifer (Tjay & Rahardja, 2002). 

Karena penyekat reseptor β1 memiliki selektivitas lebih besar terhadap reseptor 

β2 yang bekerja di jantung (Gray et al., 2006). Contoh obat dari golongan ini 

antara lain atenolol, labetolol, dan propanolol (Nafrialdi, 2007). 

d. Calcium Channel Blocker (CCB) 
Obat-obat yang termasuk dalam golongan CCB memiliki mekanisme kerja 

memblokade kanal kalsium pada membran sehingga menghambat kalsium untuk 
masuk ke dalam sel (Kabo, 2011). Dengan menghambat pemasukan ion kalsium 
ke dalam sel otot polos pembuluh, maka berefek pada vasodilatasi (Tjay & 
Rahardja, 2002). 
e. Diuretik  

Diuretik tiazid digunakan sebagai dasar pengobatan pada hipertensi 

(Chobanian et al., 2003). Mekanisme kerjanya adalah meningkatkan ekskresi air 
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dan Na+ sehingga kadar Na+ di dalam darah menurun yang menyebabkan 

sensitifitas adrenoreseptor-α terhadap katekolamin menurun. Hal ini menyebabkan 

vasodilatasi dan tekanan darah menurun (Kabo, 2011). 

7. Outcome Terapi Hipertensi 

Definisi outcome dalam perawatan kesehatan (terapi) adalah aspek-aspek 
(status) kesehatan sebagai hasil intervensi yang diberikan oleh sistem kesehatan, 
fasilitas dan tenaga medis kepada mereka yang menjadi sasaran intervensi (WHO, 
2013). Outcome terapi dari pengobatan yang diterima pasien bukan hanya dilihat 
dari tingkat kematian atau jumlah pasien yang masuk rawat inap (WHO, 2002).  

Penurunan tekanan darah dilihat sebagai salah satu parameter primer untuk 
menentukan keberhasilan terapi hipertensi (Fuchs et al., 2011). Karena 
pencapaian nilai tekanan darah dapat digunakan sebagai tanda klinik untuk 
melakukan evaluasi terhadap respon terapi yang telah diberikan dan cara utama 
yang dibutuhkan untuk mengubah atau menambahkan regimen terapi (Dipiro et 
al., 2008). Jika target tekanan darah dapat tercapai, maka outcome terapi yang 
diharapkan dari peningkatan kualitas hidup pasien dapat tercapai secara maksimal 
(Kusumadewi, 2011).  

Hipertensi yang dikontrol dapat menyebabkan kesehatan yang lebih baik. 
Clinical practice guidelines dari negara Australia dan Saudi Arabia menyarankan 
bahwa pasien perlu dikontrol setiap 6 minggu atau kunjungan bulanan dan bisa 
sampai 2 bulan (Al-Ansary et al., 2013). Pasien hipertensi yang melakukan rawat 
jalan secara teratur terbukti memiliki daya prediksi yang lebih kuat untuk resiko 
stroke (Onkubo et al., 2000). Sejumlah 147 laporan percobaan pada manajemen 
hipertensi telah menunjukkan bahwa pengurangan 10mmHg tekanan darah 
sistolik dan 5mmHg pada diastolik dikaitkan dengan penurunan 20% dari 
penyakit jantung koroner dan pengurangan 32% pada stroke dalam waktu setahun 
(Law, 2009). 

Target tekanan darah untuk pasien hipertensi adalah mengembalikan dalam 
rentang yang normal, yaitu ≤140/90 mmHg tanpa melihat umur dan tanpa 
penyakit yang menyertai (Kabo, 2011). Sedangkan pasien yang telah mengalami 
kelainan ginjal dan diabetes mellitus (DM), anjuran melakukan penurunan 
tekanan darah adalah sebesar ≤130/80 mmHg (Chobanian et al., 2003).  

 




